
VENUT/UDA

REF. MLG22608

2.250.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Centro /
Malagueta
Espanya »  Màlaga »  Centro / Malagueta »  29005

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

456m²
Plànol  

82m²
Dimensions del terreny

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Impressionant casa construïda al 2017, de 5 plantes amb
molt de caràcter i amb vistes a una de les places més
tranquil·les de la ciutat, al centre de Màlaga.

Veurem l'habitatge darrere d'unes palmeres, amb el seu imponent façana frontal en
blanc amb un rellotge i unes campanetes, en contrast amb els edificis colorits de la
plaça. La fenomenal terrassa del terrat emergeix sobre les copes dels arbres per
oferir unes espectaculars vistes de les teulades de teula i les torres de les esglésies
de casc antic.

Un ascensor proporciona un fàcil accés a totes les plantes des del vestíbul en el qual
es pot apreciar un alt nivell de qualitat en els preciosos accessoris i acabats. Els
sostres alts i la pintura brillant augmenten la sensació de lluminositat, que es manté
en tota la casa.

Les portes corredisses ens condueixen des del vestíbul a una elegant sala d'estar
amb una gran finestra amb persianes, una xemeneia, àmplies prestatgeries de sòl a
sostre i una minicuina amb zona de bar. També hi ha un lavabo com a visitant al
vestíbul. Aquí una bonica escala o l'ascensor li comunicaran amb la resta de plantes.

A la primera planta, es troba la master suite principal amb un gran bany i un balcó
amb vista sobre la plaça. Hi ha altres dues estades més que complementen la suite
principal: una sala d'estar i un vestidor que podrien usar-se com oficines si fos
necessari. A l'igual que el dormitori, també tenen balcons.

La segona planta compta amb altres dos dormitoris tipus suite més, tots dos amb
balcons, i un dels banys també té el seu propi balcó. Just a sobre, hi ha un altre
dormitori amb bany, vestidor i sala d'estar, tots amb balcons.

La impressionant planta superior es beneficia d'una gran cuina americana amb accés
a la fantàstica terrassa, amb molt espai per relaxar-se, entretenir-se i gaudir de el
sol. És perfecta per sopar a l'aire lliure, prendre un cafè tranquil al matí o prendre
uns còctels acompanyat, mentre es pon el sol.

Aquesta és una preciosa casa en un lloc privilegiat per veure passar el món o escapar
de l'enrenou de la ciutat.

lucasfox.cat/go/mlg22608

Terrassa, Ascensor, Terres de marbre,
Sostres alts, Llum natural, Vestidor,
Renovat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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